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RESUMO 
 
 

A terapia medicamentosa é essencial para o sucesso do tratamento clínico. A 

população de pacientes pediátricos ainda é marginalizada quando o assunto é 

formulações e opções clínicas de tratamento. No que tange a adequação para 

viabilidade do uso, a farmacotécnica entra como etapa essencial para suprir a 

lacuna deixada por multinacionais, ao realizar transformação de formas 

farmacêuticas e, por fim, adaptar o medicamento as especificidades da criança. 

Essa população é chamada de “órfãos terapêuticos” e, por isso, ocorre o uso 

offlabel de medicamentos. O conhecimento do perfil de medicamentos utilizados 

com a visão farmacoepidemiológica possibilita intervenções que visam 

promoção do uso racional de medicamentos. Dado o exposto, realizou-se um 

estudo de utilização de medicamentos na enfermarias pediátricas de um hospital 

federal, por meio de coleta de dados de prescrições recebidas pelo Serviço de 

Farmácia da unidade hospitalar. Observou-se que a maioria das prescrições 

eram para crianças de 2 a 7 anos (fase pré-escolar) o que vai ao encontro da 

questão da maturidade imunológica. Os grupos da classificação ATC com maior 

frequência de prescrição foram: Grupo A, Grupo B e Grupo J. As formas 

farmacêuticas mais prescritas foram de intravenosos injetáveis, seguidas de 

sólidos orais e líquidos orais, mas formulações inalatórias se destacaram pela 

maior relação disponibilidade xfrequência de uso. Cerca de 20 % dos 

medicamentos manipulados pelo setor de farmacotécnica sofrem transformação 

farmacêutica realizada pelo setor, o que ressalta a importância dessa 

especialidade. Em relação ao uso offlabel, cerca de 11 % dos medicamentos 

prescritos estão caracterizados desta forma. Sendo assim, a população 

pediátrica sofre com a falta de pesquisa clínica e, por conseguinte, com a 

disponibilidade de tratamento. 

 

Palavras-chave: Pediatria, Uso Off-Label, Uso de Medicamentos, Prescrição 

de Medicamentos  



ABSTRACT 

 

Drug therapy is essential for the success of clinical treatment. The pediatric 

patient population is still marginalized when it comes to formulations and clinical 

treatment options. Regarding the suitability for use feasibility, pharmacotechnics 

enters as an essential step to fill the gap left by multinationals, when transforming 

pharmaceutical forms and adapting the medicine to the specificities of the child. 

This population is called "therapeutic orphans" and, therefore, the off-label use of 

drugs occurs. Knowledge of the profile of medicines used with the 

pharmacoepidemiological vision enables interventions aimed at promoting the 

rational use of medicines. Given the above, a study was conducted on the use of 

drugs in the pediatric ward of a federal hospital, through data collection of 

prescriptions received by the Pharmacy Service of the hospital unit. It was 

observed that most of the prescriptions were for children from 2 to 7 years old 

(pre-school phase) which meets the question of immunological maturity. The 

most frequent ATC classification groups were: Group A, Group B and Group J. 

The most frequently prescribed dosage forms were intravenous injectables, 

followed by oral and oral fluids, but inhalational formulations were distinguished 

by the higher frequency availability ratio of use. About 20% of the drugs handled 

by the pharmacotechnology sector undergo pharmaceutical transformation 

carried out by the sector, which highlights the importance of this specialty. 

Regarding the use of off label, about 11% of prescription drugs are characterized 

in this way. Thus, the pediatric population suffers from the lack of clinical research 

and, therefore, the availability of treatment. 

Keywords: Pediatrics, Off-Label Use, Drug Use, Prescription Medication
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1 INTRODUÇÃO 

A terapia medicamentosa para crianças é primordial para o sucesso do 

tratamento da mesmo forma que para pacientes adultos. No entanto, por dificuldades 

técnicas e éticas na realização de estudos clínicos com pacientes pediátricos, muitos 

medicamentos não possuem aprovação para uso nesta faixa etária.  Sendo assim, 

atribui-se aos pacientes dessa faixa etária o termo “órfãos terapêuticos”. Além da 

dificuldade com pesquisas, alguns medicamentos aprovados para uso pediátrico não 

são disponibilizados em formas farmacêuticas orais alternativas às formas sólidas, 

dificultando a administração, pois as crianças possuem dificuldade em deglutir. 

Portanto, o uso de medicamentos em pediatria acaba sendo consequência da 

extrapolação de resultados conhecidos para pacientes em idade adulta e baseado na 

experiência dos prescritores. Devido à dificuldade de tratamento terapêutico baseado 

em evidências para crianças, as agências de regulação e sociedades de especialistas 

têm concorrido no sentido de estimular a pesquisa, aprovação e padronização de 

formulações medicamentosas para uso pediátrico (SHIRKEY, 1999; SHAH, 2007; 

NAHATA, 1999) 

 Levando em consideração o processo de maturação e as diferenças fisiológicas 

não é recomendada a extrapolação linear de posologias indicadas para adultos para 

estimar doses pediátricas. Para realizar a adequação de doses para pacientes 

pediátricos, são utilizados cálculos baseados na massa corporal. Existe uma corrente 

que defende a adequação de dose via superfície corporal, mas reconhece a 

dificuldade da aplicabilidade de tal método (SILVA, 2010; GONÇALVES et al, 2009; 

DUARTE, FONSECA, 2008; INSTITUTE FOR SAFE MEDICINE PRACTICES, 2011). 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o uso off-

label caracteriza-se por uso de um medicamento em situações divergentes das 

registradas em bula, podendo incluir diferenças na indicação, faixa etária/peso, dose, 

frequência, apresentação ou via de administração. Na pediatria, ao utilizar um 

medicamento que não possua indicação em bula de uso pediátrico, o profissional 

prescritor caracteriza o uso de medicamento não aprovado (SHAH et al, 2007; 

ANVISA, 2005). 

No ambiente hospitalar, a farmacotécnica entra como ferramenta essencial 

para manipulação de medicamentos, garantindo a qualidade e a segurança das 

preparações. Realizando transformações farmacêuticas e unitarização de doses, esse 

serviço é primordial para atendimento de pacientes neonatos ou de crianças na 
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primeira infância. A manipulação de medicamentos é regulamentada pela Resolução 

da Diretoria Colegiada-RDC nº 67 de 2007 (aBrasil, 2007). 

O conhecimento do perfil de medicamentos utilizados em pediatria, juntamente 

com a visão farmacoepidemiológica, possibilita intervenções que visam promoção do 

uso racional de medicamentos, contribuindo para aprimorar a qualidade e a segurança 

da assistência (CARVALHO et al, 2007). O uso racional de medicamentos pode ser 

investigado em qualquer nível de atenção à saúde, com foco em grupo farmacológico 

ou medicamento específico. Um paciente hospitalizado possui, geralmente, quadro 

clínico mais grave, ficando exposto a terapia medicamentosa muitas vezes mais 

complexa do que a terapia do paciente ambulatorial. Por vezes, a complexidade 

clínica exige que os profissionais de saúde lancem mão de uso off-label de 

medicamentos (SHAH et al, 2007). 

Ao traçar o perfil de medicamentos utilizados na pediatria, busca-se o 

conhecimento e o entendimento da incidência dos medicamentos prescritos para este 

grupo especial de pacientes, evidenciando as classes terapêuticas mais utilizadas e a 

prática de prescrição de uso off-label. O conhecimento sobre o perfil de medicamentos 

de uma clínica auxilia na tomada de decisão nas etapas de Seleção e Aquisição, 

passos importantes para garantir o tratamento adequado e eficaz ao paciente 

(CASTRO, 2000). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E A PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

A prescrição e o uso indiscriminado de medicamentos são influenciados pela 

pressão mercadológica para o seu consumo. Dessa forma, o medicamento é 

condicionado à mercadoria de consumo e comércio, sendo orientado pelas políticas 

econômicas estabelecidas pelo mercado. Com a grande variedade de opções 

farmacêuticas para o mesmo fim, a promoção comercial é um fator que influencia 

diretamente a prescrição de medicamentos e seu consumo (MELO et al, 2006).  

Em 1983, Barros falava sobre o “consumismo” como filosofia do modelo 

político-econômico-social na sociedade capitalista e estratégia básica da dinâmica 

econômica. Tal filosofia na área da saúde se expressaria na demanda de ações de 

saúde, “atos médicos”, suprindo necessidades da indústria, muitas vezes mascarada 

pelo propósito de melhora do bem-estar da sociedade. Sendo assim, classes sociais 

com maior poder aquisitivo passam a adquirir produtos e a consumir serviços 

supérfluos, incluindo o setor de saúde. Em relatório do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, que analisou o comportamento dos 

preços de produtos e serviços relacionados à saúde no município de São Paulo no 

período de 1997 a 2004, constatou aumento acumulado dos preços de saúde com 

reajuste de preços no subgrupo “medicamentos e produtos farmacêuticos” maior do 

que o índice de custo de vida utilizado no estudo. Os autores ressaltam que este 

aumento não foi mais acentuado devido à implantação dos medicamentos genéricos 

em 1999 (DIEESE/MS, 2005; BARROS, 1983). 

De acordo com Wannmarcher (2004), o mercado mundial de medicamentos 

mobilizou cerca de 400 bilhões de dólares. Sendo um dos 10 maiores mercados 

mundiais, o Brasil junto com Argentina e México representavam cerca de 75 % do 

mercado farmacêutico na América Latina. Devido à ideia predominantemente 

mercantilista na área no comércio farmacêutico, os países pobres e em 

desenvolvimento são os principais afetados pela predominância dos interesses 

privados sobre os coletivos, pois sua cidadania não está plenamente estabelecida e a 

capacidade reguladora e fiscalizadora do Estado é frágil. Isso se traduz na quantidade 

exorbitante de pontos de vendas de medicamentos (acima da preconizada pela OMS) 

e no fato de apenas 4 % destes pertencerem a farmacêuticos, enquanto que nos 
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países desenvolvidos, apenas esses profissionais podem ser proprietários desses 

estabelecimentos (Nascimento, 2003). 

Segundo Arrais e colaboradores (1997), em estudo sobre o perfil da 

automedicação no Brasil, revelou-se a má qualidade da escolha dos medicamentos 

em termos do valor intrínseco, o que reflete “plenamente o mercado farmacêutico 

brasileiro, caracterizado pela predominância de produtos desnecessários, 

intensamente propagandeados para o público em geral”. Entre os motivos para o uso 

indiscriminado de medicamentos, está a falta de regulamentação dos pontos de venda 

(farmácias), a grande variedade de medicamentos para uma mesma doença, a grande 

variedade de apresentações de uma mesma substância farmacológica, a velocidade 

da introdução de novos medicamentos no mercado com rápida difusão do uso e o 

hábito cultural de sair de uma consulta médica com uma prescrição de medicamentos 

(Nascimento, 2003).  

Em estimativa da OMS, em países em desenvolvimento, a aquisição de 

medicamentos corresponde a 30 % dos recursos da saúde. Sendo assim, em países 

como o Brasil, programas que visam à redução do desperdício e o uso racional de 

medicamentos são importantes para melhor administração dos recursos. Os 

medicamentos, ao lado dos recursos de diagnóstico e terapêutica, são a face mais 

visível da relação entre a saúde das pessoas e o Estado, e representam parte 

importante do custo dos serviços de saúde. A representação dos medicamentos no 

custo sanitário total dos países em desenvolvimento foi calculada entre 25 % e 66 % 

(BERMUDEZ; BONFIM, 1999). Entre as medidas básicas para a sobrevivência das 

instituições de saúde tem-se a racionalização da terapêutica. Desperta atenção o fato 

de que os gastos com prescrição têm crescido 12 % ao ano, mais que o dobro do 

aumento de 5 % dos gastos nacionais em saúde (Hensley, 1999; Santel, 2000). A 

prescrição irracional conduz, em geral, a gastos maiores devido à utilização de 

medicamentos desnecessários ou inapropriados, como produtos demasiadamente 

caros ou períodos prolongados de tratamento. 

No âmbito do Sistema Único de Saúde, para assegurar o acesso da população 

a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor custo possível, foi 

estabelecida, em 1998, a Política Nacional de Medicamentos no país. De acordo com 

a Portaria nº 3916, o Ministério da Saúde fica responsável pela elaboração da Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) na qual constam medicamentos 

considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria da população (BRASIL, 
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1998a). No entanto, a população fica a mercê do marketing farmacêutico industrial e 

do verdadeiro “self-service” de medicamentos que ocorre nos pontos privados de 

dispensação de medicamentos - as farmácias – levando a automedicação irracional 

que pode acarretar danos ao usuário (CASTRO, 2000). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os estudos de utilização de 

medicamentos atendem importantes fins, dependendo da metodologia empregada, 

como: descrição de padrões de uso de medicamentos; constatação de variações nos 

perfis terapêuticos no curso do tempo; avaliação dos efeitos de medidas educativas, 

informativas, reguladoras; estimativa do número de indivíduos expostos a 

medicamentos; detecção de doses excessivas, mal uso, doses insuficientes e abuso 

dos medicamentos; estimativa das necessidades de medicamentos de uma 

sociedade, entre outros (CROZARA, 2001). Sendo assim, os estudos de avaliação 

são a melhor ferramenta para analisar o perfil de utilização de medicamentos em 

determinada população (CASTRO, 2000). 

 

2.2 MEDICAMENTOS NA PEDIATRIA 

 A terapia medicamentosa desempenha papel essencial no manejo de uma 

variedade de doenças crônicas e agudas em crianças. A maioria dos medicamentos 

aprovados para adultos pelos órgãos de regulação – como Food and Drug 

Administration (FDA) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – não 

possuem aprovação para uso em pacientes pediátricos. A prescrição de 

medicamentos em Pediatria muitas vezes segue os mesmos critérios da adotada para 

adultos, embora haja mais particularidades e muitas vezes evidências insuficientes 

para garantir riscos e benefícios. Entre esses critérios, a escolha da farmacoterapia 

adequada, dose, administração e duração de tratamento apropriado, inexistência de 

contraindicações e mínima probabilidade de reações adversas, bem como segurança 

e eficácia estabelecidas, são aspectos importantes no uso racional de medicamentos 

(SHIRKEY, 1999; NAHATA, 1999). 

Shirkey (1999) & Shah (2007), reconheciam a existência do sério dilema da 

padronização de medicamentos pediátricos, chamando-os de “órfãos terapêuticos”. 

Desde 1962, após a catástrofe da talidomida, foi intensificado o quesito segurança na 

aprovação de novos medicamentos. A partir daí, para ser introduzido no mercado, o 

novo medicamento precisava passar por testes que garantam a sua eficácia e 

segurança. A maioria dos estudos clínicos é realizada com adultos, sendo poucos os 
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realizados com indivíduos em idade pediátrica por motivos éticos, legais e 

econômicos. Se realizado, os estudos clínicos de medicamentos com crianças 

ocorrem frequentemente em larga escala e pós-comercialização. Esses fatos refletem 

a baixa disponibilidade de medicamentos em formas farmacêuticas líquidas, ideais 

para pacientes pediátricos na primeira infância que não conseguem deglutir 

comprimidos e cápsulas, e; na grande quantidade de medicamentos de certas classes 

terapêuticas que não possuem aprovação para uso em crianças.  

As agências de regulação de medicamentos reconhecem a responsabilidade 

da indústria farmacêutica de fornecer orientações adequadas e posologia precisa de 

medicamentos para uso pediátrico; assim como, reconhecem a dificuldade de obter 

essas informações. Devido à dificuldade de tratamento terapêutico baseado em 

evidências para crianças, as agências de regulação, junto com sociedades de 

especialistas, estão desenvolvendo ações positivas. Especialmente na última década, 

da FDA e do Comitê de Medicamentos da Academia Americana de Pediatria, ambas 

dos EUA, ambas com reconhecimento internacional, têm concorrido no sentido de 

estimular a pesquisa, aprovação e padronização de formulações medicamentosas 

para uso na pediatria (SHIRKEY, 1999; SHAH, 2007). 

A população neonatal e pediátrica apresenta respostas incomuns aos 

medicamentos tipicamente indicados para adultos, devido às diferenças individuais de 

maturação. Ainda não foi elucidada a importância dessa maturação individual na 

biodisponibilidade e respostas a medicamentos, dificultando a elaboração de planos 

terapêuticos eficazes,. A redução linear das doses recomendadas para adultos não 

consideram as variações farmacocinéticas e farmacodinâmicas das crianças, 

impossibilitando, na maioria dos casos, a obtenção de doses pediátricas eficazes e 

seguras. Por falta de estudos, os profissionais ainda fazem a adaptação de doses 

pediátricas a partir de posologias indicadas para adultos. Essa adequação é feita a 

partir do cálculo da dose por fórmulas, dentre as quais se destacam as de Fried – para 

pacientes com menos de um ano e baseada na idade em meses –, Clark – para 

pacientes com dois anos ou mais e baseada no peso – e Young – para pacientes com 

2 anos ou mais e baseada na idade (SILVA, 2010). 

A adequação para a posologia pediátrica baseada na idade nem sempre é a 

melhor opção, podendo levar a superdosagem em pacientes lactantes. O cálculo da 

dose pediátrica baseada na posologia de adulto e no peso corporal do indivíduo 

também não é indicado (sabe-se que o processo de maturação infantil ocorre 
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gradualmente e não tem relação ao ganho de massa e estatura do indivíduo). Sendo 

assim, o cálculo de posologia mais indicado é aquele que utiliza a área da superfície 

corporal para estipular a dose ideal, considerando as diferenças fisiológicas. No 

entanto, este método não é o mais utilizado pela carência de estudos publicados a 

respeito e a necessidade de ajustes diários. Sendo assim, o emprego do peso como 

referência para a determinação da dose é mais utilizado (SILVA, 2010; GONÇALVES 

et al, 2009; DUARTE, FONSECA, 2008; INSTITUTE FOR SAFE MEDICINE 

PRACTICES, 2011). 

 

2.3 MEDICAMENTOS DE USO OFF-LABEL 

 Para um medicamento receber autorização de comercialização no Brasil, este 

precisa estar registrado no órgão de regulação local, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). Os órgãos de regulação são responsáveis pela avaliação da 

qualidade, segurança e eficácia dos novos produtos farmacêuticos que entram no 

mercado, baseada nos estudos pré-clínicos e clínicos apresentados pelo solicitante. 

Na Europa, quem cumpre esse papel é a Agência Europeia para Avaliação de 

Produtos Medicinais – EMEA e, nos Estados Unidos, é a Food and Drug 

Administration – FDA (GOLDIM, 2007).  

 No Brasil, após a aprovação e registro de um medicamento para uma 

determinada indicação, estudos clínicos finalizados posteriormente podem ampliar o 

uso do medicamento para outras situações.   Quando o medicamento é utilizado para 

um propósito diferente do que está relatado na bula é dito que seu uso é caracterizado 

uso off-label. Vale ressaltar que esse uso é de total  responsabilidade de quem o 

prescreve, podendo caracterizar erro de medicação ou uso incorreto do medicamento. 

Em comunicado à imprensa, a ANVISA ressalta que o uso off-label de medicamentos 

não é autorizado pelo órgão regulador, mas não é caracterizado como uso incorreto 

(ANVISA, 2005). 

 Geralmente, a prescrição off-label de medicamentos é bem tolerada. No 

entanto, a promoção desse uso pelo fabricante não é permitida. Portanto, a indústria 

farmacêutica é autorizada a promover os produtos somente para o uso e indicações 

específicas dentro da autorização para a comercialização (BERMAN & MELNICK, 

2008; KAIRUZ et al, 2007). 

  

2.3.1 Uso off-label na pediatria 
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Uma farmacoterapia adequada em crianças é complicada devido à falta de 

informação, falta de formulações apropriadas e falta de medicamentos aprovados para 

uso pediátrico (JONG et al, 2001; NAHATA, 1999; CHOONARA, 1998). Ao longo do 

desenvolvimento da criança, as características farmacocinéticas e farmacodinâmicas 

inerentes a medicamentos modificam-se e estágios importantes como a absorção, 

distribuição, biotransformação e excreção de fármacos podem ser influenciados por 

variações de potencial de Hidrogênio (pH), motilidade gastrintestinal, deficiência 

enzimática e imaturidade hepática (LASS et al, 2011). Em razão dessas e de outras 

particularidades, não é possível a extrapolação de dados provenientes de estudos de 

medicamentos com evidências realizados apenas na população adulta.  

Apesar das evidências que tendem a resultar na melhora da padronização de 

medicamentos na Pediatria, há ainda poucas informações sobre a extensão do uso 

de medicamentos off-label em crianças hospitalizadas, dos tipos de medicamentos 

mais frequentemente prescritos e das características dos pacientes que recebem 

esses medicamentos. Medicamentos off-label e não licenciados são mais 

extensamente utilizados em unidades de neonatologia e terapia intensiva, com 

prevalências de até 90 % (SHAH et al, 2007). 

Exemplos de uso off-label de medicamentos incluem uso não licenciado para a 

faixa etária - solução oral de diazepam usada por via retal em crianças menores de 

um ano -; uso de formulação não licenciada – comprimidos de amilorida em qualquer 

idade pediátrica – e; uso de via não licenciada – uso por via retal de lorazepam em 

criança com convulsão aguda. Outro exemplo de uso off-label é a preparação de uma 

suspensão a partir de um comprimido pela farmácia do hospital (T Jong GWE et al, 

2002). A extensão do uso off-label de medicamentos tem sido relatada em unidades 

pediátricas de terapia intensiva, enfermarias médicas e cirúrgicas e em unidades de 

cuidados intensivos neonatais (TURNER et al, 1996; TURNER et al, 1998; CONROY 

et al, 1999). 

 

2.4 A FARMACOTÉCNICA HOSPITALAR E A PEDIATRIA 

 As instituições hospitalares possuem uma gama de medicamentos 

padronizados de acordo com as especialidades médicas que atendem na unidade e 

suas necessidades de tratamento, além da população atendida e a economia 

(FERRACINI, 2006). No entanto, a maioria dos medicamentos de uso oral disponíveis 
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no mercado são em forma farmacêutica sólida, o que constitui uma barreira para a 

padronização de medicamentos para uso pediátrico. 

Pacientes com dificuldade de deglutição precisam de formas farmacêuticas 

adaptadas a esse uso. Se disponíveis, as formas farmacêuticas líquidas são 

preferencialmente utilizadas em pacientes pediátricos quando não há a necessidade 

do uso de medicamentos injetáveis. Quando não há a disponibilidade de uma 

apresentação comercial adequada a condição fisiopatológica do paciente, deve-se 

lançar mão de manipulações alternativas, adaptando o medicamento em preparações 

que viabilizem o procedimento de medicação, seja modificando a forma física de uma 

apresentação medicamentosa ou alterando sua via de administração (NAHATA, 1999; 

T jong GWE et al, 2003). 

Na rotina hospitalar, muitas das recomendações prescritas acerca da 

adaptação de formas farmacêuticas sólidas são feitas por empirismo, sendo a técnica 

utilizada baseada em triturar um comprimido ou abrir uma cápsula e diluir o conteúdo 

em água destilada para posterior administração. As adaptações de formas 

farmacêuticas feitas sem literatura de referência e sem o conhecimento técnico 

adequado pode levar a diminuição da eficácia do fármaco, aumento da toxicidade, 

instabilidades físico-químicas e organolépticas e aparecimento de efeitos 

indesejáveis, além do risco ao profissional que manipula, leigo na técnica adequada 

(HOLTZ et al, 1987; GLASS & HAYWOOD, 2006). 

A alternativa indicada para a adaptação de formas farmacêuticas sólidas é a 

preparação de formulações extemporâneas com excipientes adequados ou o uso de 

preparações magistrais feitas a partir do princípio ativo (NAHATA, 1999). Nesse 

sentido, a Farmacotécnica Hospitalar entra como unidade especializada na 

manipulação de medicamentos, tanto em manipulações magistrais e manipulação de 

medicamentos injetáveis quanto na reembalagem de medicamentos industrializados, 

garantindo a qualidade e a segurança das preparações. A manipulação de 

medicamentos é regulamentada pela Resolução da Diretoria Colegiada-RDC nº 67 de 

2007 que dispõe sobre boas práticas de manipulação de preparações magistrais e 

oficinais para uso humano (Brasil, 2007b). 

As atividades da área de farmacotécnica compreendem a produção e o controle 

de uma série de preparações normalizadas e extemporâneas, a preparação de 

misturas intravenosas e de nutrição parenteral, além das operações de fracionamento 

e diluição de produtos comerciais, para sua adequação aos sistemas de distribuição 
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próprios do hospital e às necessidades de uso (GOMES, 2003). Sendo assim, a 

instalação do setor de farmacotécnica em uma unidade hospitalar é essencial para o 

processo de dispensação de medicamentos individualizada e especializada, 

principalmente quando se trata de pacientes em unidades de internação intensiva e 

de pacientes pediátricos. 
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3 OBJETIVO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

  Realizar estudo de utilização de medicamentos na enfermaria pediátrica de um 

hospital federal. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

• Identificar e classificar as prescrições recebidas de acordo com faixa etária e 

gênero; 

• Classificar os medicamentos prescritos de acordo com a Classificação ATC da 

OMS; 

• Identificar as formas farmacêuticas prescritas para essa população; 

• Identificar os medicamentos prescritos e manipulados pelo setor de 

Farmacotécnica;  

• Identificar a proporção de medicamentos que são manipulados pelo setor de 

Farmacotécnica em relação aos medicamentos totais prescritos; 

• Identificar os medicamentos prescritos e não-padronizados; 

• Classificar e analisar os medicamentos prescritos quanto ao uso off-label. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

O estudo é descritivo, transversal e retrospectivo, com abordagem quantitativa. Foi 

realizado por meio de análise observacional das prescrições da ala pediátrica 

recebidas pelo Serviço de Farmácia.  

 

4.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

O Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) está situado no bairro da 

Saúde, no centro da cidade do Rio de Janeiro. O hospital iniciou sua existência em 

maio de 1934, com o nome de Hospital dos Funcionários Públicos, por meio de 

decreto assinado pelo então Presidente da República Getúlio Vargas (HFSE, 2013). 

Após ser incorporado pelo IPASE (Instituto de Pensão e Aposentadoria dos 

Servidores do Estado) e ter sua gestão alterada, foi inaugurado o Hospital dos 

Servidores do Estado (HSE), no dia 28 de outubro de 1947, dia do funcionário público 

(HFSE, 2013). 

Instalado em um prédio com arquitetura hospitalar inovadora para a época, um 

monobloco vertical de 25.000 m², o hospital iniciou seus serviços com atendimento 

voltado para os funcionários públicos federais e seus familiares. Após quase seis 

décadas de atendimento, sua estrutura foi ampliada para um complexo de 110.000 m² 

(HFSE, 2013). 

 O Hospital é um estabelecimento de saúde vinculado ao Ministério da Saúde 

(MS), do tipo hospital geral, que oferece serviços especializados de média e alta 

complexidade, e possui programas de internato e residências. A unidade possui 450 

leitos de internação. A unidade é referência em diversas especialidades, entre elas: 

Oftalmologia, Doenças Infecto-Parasitárias, Cardiologia, Urologia, Proctologia, 

Neurologia, Cardiologia. Além disso é referência em procedimentos de alta 

complexidade, corroborando o histórico de hospital pioneiro em inovações da área da 

saúde (BRASIL, 2016). 

O Serviço de Pediatria do HFSE é composto por duas enfermarias de 

internação (301 e 302) e um Centro de Tratamento Intensivo Pediátrico (CETIP). A 

faixa etária de pacientes internados neste serviço varia de 0 a 18 anos. O serviço atua 

com diferentes especialidades pediátricas, como: endocrinologia, cardiologia, 

pneumologia, gastrenterologia, imunologia, oncologia, entre outras; tanto em 
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internação quanto em atendimento ambulatorial. Pela grande variedade de 

profissionais especializados, há uma gama de pacientes pediátricos com diferentes 

comorbidades que são atendidos na unidade. Muitas das crianças atendidas pelo 

serviço são acometidas por doenças crônicas, ficando muitas vezes internadas por 

longos períodos de tempo.  

O setor de Farmacotécnica Hospitalar do Serviço de Farmácia do HFSE realiza 

unitarização de doses de medicamentos líquidos e transformação de forma 

farmacêutica de forma a atender as demandas de pacientes pediátricos. Além disso, 

o Serviço possui um contrato com farmácia de manipulação privada para provimento 

de medicamentos que não podem ser obtidos por transformação farmacêutica por 

questões de estabilidade e/ou disponibilidade. 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

Os dados foram obtidos via análise das prescrições que chegaram ao Serviço 

de Farmácia provenientes do Serviço de Pediatria do HFSE, no período de fevereiro 

à julho de 2016. A coleta foi realizada em janeiro e fevereiro de 2016. 

 

4.3.1 Critérios de Inclusão 

Foram incluídas no estudo todas as prescrições de pacientes, de 2 a 18 anos, 

internados no período de fevereiro a julho de 2016, devidamente preenchidas com 

dados dos pacientes. 

 

4.3.2 Critérios de Exclusão 

Foram excluídas da pesquisa prescrições com dados incompletos de pacientes 

ou com dificuldade de visualização: rasura ou ilegível foram descartadas; prescrições 

de pacientes que ainda estavam internados no momento da coleta de dados. As 

prescrições de pacientes com idade menor que dois anos foram excluídas do estudo, 

pois, até essa idade, as variações farmacocinéticas e farmacodinâmicas são 

expressivas, sendo necessário um estudo particular para esses pacientes. 

 

4.3.3 Fluxo de recebimento de prescrições no Serviço de Farmácia 

 As prescrições provenientes do Serviço de Pediatria chegam ao Serviço de 

Farmácia e são, primeiramente, avaliadas pelo setor de Farmacotécnica. Nesta etapa, 

são protocoladas as doses de medicamentos líquidos orais a serem dispensadas para 
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o período de 24 horas por paciente de forma unitarizada. Posteriormente, as 

prescrições são enviadas à Dispensação Interna para triagem e separação dos 

medicamentos de outras formas farmacêuticas. Finalmente, é realizada uma dupla-

checagem para conferência do conteúdo a ser enviado (figura 1). 

 

Figura 1. Fluxo de recebimento de prescrições e envio de medicamentos do Serviço de 

Farmácia do HFSE. 

 

4.3.4 Avaliação das prescrições 

As prescrições analisadas estavam arquivadas no Serviço de Farmácia do 

HFSE. 

 Os medicamentos prescritos foram analisados quanto à classe farmacológica 

e forma farmacêutica prescrita, identificando quais os medicamentos mais prescritos, 

sua frequência mensal e a dose mensal. Para a avaliação quanto à classe 

farmacológica, foi utilizado o índice Anatomical Therapeutic Chemical – ATC (tabela 

1) e o cálculo da DDD estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que 

atuam como ferramenta de investigação para utilização de medicamentos, a fim de 

melhorar a qualidade de seu uso. A DDD foi determinada em consulta ao ATC/DDD 

Index 2010 WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. O consumo 

de medicamentos em meio hospitalar é expresso em DDD por 100 leitos-dia, 

calculado a partir da seguinte fórmula: 
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Legenda: Qmed = quantidade de medicamento consumido (em UI, g) durante o período; 

DDDest = DDD estabelecida para o medicamento; 

T = período de observação; 

Leitos = número de leitos disponíveis, e; 

Ocupação = taxa de ocupação no tempo considerado. 

 

Tabela 1: Classificação Anatomical Therapeutic Chemical adotada pela Organização Mundial 

da Saúde. 

Classificação Anatomical Therapeutic Chemical 

A Sistema digestório e metabolismo 

B Sangue e órgãos hematopoiéticos 

C Sistema cardiovascular 

D Medicamentos dermatológicos 

G Sistema genito-urinário e hormônios sexuais 

H Preparações de hormônios sistêmicos, excluindo hormônios sexuais e insulinas 

J Anti-infecciosos gerais para o uso sistêmico 

L Agentes antineoplásicos e imunomoduladores 

M Sistema musculo-esquelético 

N Sistema nervoso 

P Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes 

Q Uso veterinário 

R Sistema respiratório 

S Órgãos dos sentidos 

V Vários 

 

Em relação à Classificação ATC foi obtida a frequência de prescrições de cada 

medicamento em cada classe contabilizando cada medicamento em cada prescrição. 
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A frequência de prescrição foi calculada contabilizando a quantidade de vezes que um 

medicamento foi prescrito por prescrição, em todas as prescrições. 

A variável gênero foi coletada utilizando a classificação “feminino” e “masculino” 

e a variável idade foi obtida utilizando a classificação estabelecida pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria (tabela 2).  

 

Tabela 2: Classificação de idade estabelecida pela Sociedade Brasileira de Pediatria. 

Classificação Faixa Etária 

Lactente 29 dias a 2 anos 

Pré-escolar 2 a 7 anos 

Escolar 7 a 12 anos 

Adolescência 12 a 18 anos 

 

 Os medicamentos de uso off-label na pediatria se caracterizam por não haver 

indicação em bula de uso pediátrico. Sendo assim, cada medicamento prescrito foi 

analisado quanto à indicação em bula de uso pediátrico, nas bulas de medicamentos 

disponíveis no site da ANVISA. Foram  verificadas as bulas do medicamento de 

referência e mais duas de similares ou genéricos. 

No intuito de analisar a prescrição médica baseada na padronização de 

medicamentos da unidade hospitalar, foram coletados os medicamentos prescritos e 

não padronizados, sendo devidamente classificados via ATC. 

Quanto ao fracionamento de formas farmacêuticas pediátricas, em cada 

prescrição analisada foi obtido o medicamento prescrito com necessidade de 

manipulação, sua frequência mensal e dose total prescrita, obtendo-se a utilização 

mensal. 

Durante a coleta de dados, foi observada a prescrição de medicamentos que 

não possuem forma farmacêutica pediátrica ou que a forma farmacêutica não está 

padronizada pelo HFSE. Esses medicamentos continham observações com 

orientações para manipulação, sendo realizada pela equipe de enfermagem. Os 

dados foram coletados e analisados posteriormente. 

 

4.3.5 Análise Estatística 

Todos os dados foram dispostos em planilhas Excel e tratados 

estatisticamente. Foi realizada estatística descritiva, com cálculo de média. 
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4.4 ANÁLISE ÉTICA 

Este trabalho é um ramo da pesquisa intitulada Perfil de Utilização de 

Medicamentos em Pediatria: uma Análise Econômica e Clínica e foi submetida ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Federal dos Servidores do Estado com 

número CAAE 62610316.2.0000.5252 e parecer número 1.893.766 (anexo I). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Durante o período de coleta, foram analisadas 504 prescrições. Destas, 17, 3 

% foram provenientes do CETIP, 66 % da enfermaria 301 e 16,7 % da enfermaria 302 

(figura 2). 

 

Figura 2. Porcentagem de prescrições provenientes do Serviço de Pediatria por enfermaria do período 

de fevereiro a julho de 2016. 

 

O Serviço de Pediatria do HFSE atende crianças de 0 a 18 anos. O hospital 

possui uma maternidade e uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Em alguns 

casos e de acordo com a idade, o lactente é transferido da UTINeo para o Serviço de 

Pediatria, ocupando leitos na enfermaria 302 e no CETIP. Além disso, crianças 

menores possuem necessidades mais críticas em alguns casos, ocupando mais leitos 

de terapia intensiva. Como esta pesquisa só contempla prescrições de pacientes 

acima de dois anos de idade, a maioria das prescrições analisadas são de pacientes 

da enfermaria 301. 

 

5.1 FAIXA ETÁRIA E GÊNERO  

 Das prescrições analisadas, 55 % eram de crianças na fase pré-escolar (2 a 7 

anos), 21,6 % na fase escolar (7 a 12 anos) e 23,4 % na fase da adolescência (12 a 

18 anos) (tabela 2).  

Desde 1940, admite-se maior frequência de doenças transmissíveis em 

crianças que recebem assistência de forma coletiva fora de casa (LOUHIALA et al, 

1995). Por volta dos dois anos de idade, crianças iniciam seu convívio social no 

coletivo escolar, aumentando a transmissão de doenças infectocontagiosas por 

possuírem hábitos que facilitam a propagação de patógenos, como: levar as mãos e 
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objetos à boca; incontinência fecal na fase pré-controle esfincteriano; contato 

interpessoal muito próximo; falta de prática de hábitos higiênicos, e; necessidade de 

contato próximo/íntimo com adultos (NESTI & GOULDBAUN, 2007). Além disso, 

crianças até seis anos de idade possuem sistema imunológico imaturo. Os 

componentes da imunidade inata completam seu desenvolvimento no primeiro ano de 

vida, os linfócitos T naive atingem grau de maturação significativo no segundo ano de 

vida e a produção das várias classes de anticorpos atinge sua maturidade plena na 

idade escolar e na adolescência. Somando-se a imaturidade imunológica das crianças 

na fase pré-escolar (2 a 7 anos) com o início da vida coletiva com indivíduos da mesma 

idade, tem-se ambiente perfeito para a propagação de doenças infectocontagiosas, 

compatível com a maior incidência de crianças hospitalizadas nessa faixa etária, 

observado neste estudo (CRUVINEL et al, 2010). 

 

Tabela 3. Distribuição de idade nas prescrições da enfermaria pediátrica realizadas no 

período.de fevereiro a julho de 2016 em hospital federal de grande porte.  

 Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Total Total % 

Pré-escolar 37 22 61 62 50 45 277 55 

Escolar 20 14 14 18 20 23 109 21,6 

Adolescência 15 35 18 14 26 10 118 23,4 

Total 72 71 93 94 96 78 504 100 

  

Do total de prescrições, aproximadamente 17,2 % foram provenientes de 

internações no CETIP. Destas, 71,2 % foram de crianças na fase pré-escolar. 

Considerando que, aproximadamente metade das prescrições analisadas é de 

crianças na fase pré-escolar, a taxa de internação em unidade de tratamento intensivo 

dessa faixa etária é significativa. De forma geral, crianças são mais susceptíveis a 

doenças, tendo perda de líquido acentuada, desnutrição drástica, ficando mais 

debilitadas e necessitando de cuidados especiais em muitos casos. Somando-se a 

isso, alguns pacientes internados na unidade hospitalar possuem doenças crônicas 

degenerativas. . 

Em relação ao gênero dos pacientes com prescrições analisadas, 

predominaram-se os pacientes de gênero masculino na maioria dos meses de coleta, 

com exceção de julho (figura 3). 
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Figura 3 – Relação do número de prescrições por gênero provenientes do Serviço de Pediatria 

do Hospital Federal dos Servidores do Estado recebidas durante o período de fevereiro a julho 

de 2016. 

 

Em 1999, Gissler e colaboradores fizeram um estudo para investigar as 

diferenças de gênero na saúde de crianças finlandesas, usando dados nacionais. As 

crianças do estudo foram acompanhadas desde o nascimento até os 7 anos de idade. 

Os autores defendem que diferenças biológicas de gênero na saúde em jovens pode 

ser algo inerente a natureza humana e que fatores sociais e comportamentais podem 

ter efeito específico de gênero diretamente na saúde. O resultado do estudo afirma 

que meninos tem mais problemas de saúde que meninas. As diferenças de gênero 

foram mais marcantes para os indicadores de saúde perinatal (índice APGAR e 

prematuridade), mortalidade, asma e deficiência intelectual, essa última no sentido de 

os meninos terem desenvolvimento intelectual mais lento que meninas. Essas 

diferenças biológicas podem ser a explicação para a observação de  maioria de 

meninos no presente estudo. 
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5.2 CLASSIFICAÇÃO ATC E CÁLCULO DE DDD 

 Dos medicamentos padronizados disponíveis no Serviço de Farmácia do 

HFSE, 224 medicamentos foram prescritos durante o período de coleta com 

frequências variadas, correspondendo a 179 princípios ativos distintos.  

 Como apresentado na figura 2, as classes de medicamentos mais prescritos 

foram: A – Sistema Digestório e Metabolismo com frequência de 27,2 %; J – Anti-

infecciosos gerais para uso sistêmico com frequência de 15,4 %; B – Sangue e órgãos 

hematopoiéticos com frequência de 15,2 %; C – Sistema cardiovascular com 

frequência de 11,7 %, e; N- Sistema nervoso com frequência de 10,4 %. 

 

 

Figura 4 – Frequência de prescrição de medicamentos contidos em prescrições provenientes 

do Serviço de Pediatria para dispensação pelo Serviço de Farmácia por Classificação ATC da 

OMS.  

 

 Como exposto na Tabela 4, os medicamentos mais prescritos do grupo A são 

medicamentos para úlcera péptica e doenças de refluxo gastresofágico (A02), tendo 

como expoente a ranitidina, um antagonista do receptor H2.  

  

Tabela 4: Frequência de medicamentos prescritos pertencentes ao Grupo A – Sistema 

Digestório e Metabolismo – da Classificação Anatomical Therapeutic Chemical relativos ao 

Serviço de Pediatria do Hospital Federal dos Servidores do Estado no período de fevereiro a 

julho de 2016. 
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Grupo A - Grupo anatômico principal  

Subgrupo Terapêutico Subgrupo químico 
Subgrupo 
químico 

Medicamento Frequência DDD 

A02 - Medicamentos para 
úlcera péptica e doenças de 

refluxo gastresofágico 

Antagonistas de receptor 
H2 (ARH2) 

A02BA02 Ranitidina 200 3,3 

Inibidores da bomba de 
próton (IBP) 

A02BC01 Omeprazol 119 7,84 

A03 - Medicamentos para 
desordens funcionais 

gastrointestinais 

Outros medicamentos 
para desordens 

funcionais gastrintestinais 
A03AX13 Dimeticona 69 1,15 

A06 - Medicamentos para 
constipação 

Laxativos com ação 
osmótica 

A06AD11 Lactulose 11 10,1 

A12 - Suplementos minerais Cálcio A12AA04 
Carbonato de 

cálcio 
59 1,7 

 

Medicamentos do subgrupo A02 são comumente utilizados em pacientes 

internados que passam por estresse fisiológico extremo, como nos casos de sepse, 

queimadura grave ou politraumatismo. Nesses casos, a situação de estresse precipita 

lesões erosivas ou ulceradas da mucosa gástrica (úlcera de estresse) que podem 

levar a graves desdobramentos como sangramento digestivo secundário a úlcera por 

estresse, a hemorragia digestiva alta (HDA). Estima-se que 1,5% dos pacientes 

internados em UTI utilizam protetores gástricos como profilaxia a úlceras por estresse 

(PRAKASH & ZUCKERMAN, 2003; COOK et al, 1994).  

Alguns estudos têm sugerido que a falência respiratória (com uso de ventilação 

mecânica por mais de 48 h) e coagulopatias, além dos fatores já citados acima, são 

fatores de risco importantes para o surgimento de sangramentos digestivos (COOK et 

al, 1994; LACROIX et al, 1992; CHAÏBOU et al, 1998). 

Messore e colaboradores, em 2000, chegaram à conclusão que o típico estado 

de hipersecreção ácida, comum nas úlceras duodenais de diagnóstico ambulatorial, 

não corresponde ao principal mecanismo patogênico das lesões dos pacientes 

críticos. Considerando uma disfunção múltipla orgânica, há a redução da capacidade 

protetora da mucosa gástrica, com redução da secreção de muco gástrico e 

bicarbonato na luz intestinal, além da inibição da reciclagem das células do estômago. 

Somando a isso, há a liberação de mediadores inflamatórios e a redução da perfusão 

esplênica, em caso de sepse, que aumentam o risco ao surgimento de erosões na 

mucosa, aumentando o risco de sangramento local. 
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Cook e colaboradores (1999) ressaltaram que, embora a fisiopatologia não 

esteja bem elucidada, os fatores que estão envolvidos na etiologia das úlceras por 

estresse são a diminuição do pH gástrico, o aumento da permeabilidade da mucosa 

gástrica e a isquemia tecidual. Sendo assim, quando o pH gástrico é elevado acima 

de 3,5-4,0, a frequência de úlcera por estresse e hemorragia digestiva alta (HDA) 

diminui significativamente. 

No tratamento intensivo moderno, opções farmacológicas para prevenção de 

úlcera por estresse incluem inibidores da bomba de prótons (IBP) e antagonista de 

receptor H2 (ARH2). Sucralfato e antiácidos são raramente utilizados na UTI. Tanto 

IBP’s quanto ARH2’s diminuem o pH intragástrico e ambos possuem formulações 

orais e intravenosas. (MADSEN et al, 2014).  

As complicações secundárias a profilaxia são decorrentes do uso inadequado 

e/ou em longo prazo, dos inibidores de bomba de próton, pois, ao promover a 

alcalinização do suco gástrico, facilitam a colonização gástrica ou pulmonar por 

bactérias. Dentre as complicações destacam-se a infecção entérica por Clostridium 

difficile e a pneumonia nosocomial (YACHIMSKI et al, 2008; LINSKY et al, 2010). 

A profilaxia de úlcera por estresse deve ser criteriosa, em consonância com o 

preconizado pelos autores, como visto acima. Não há muitos estudos sobre o uso de 

protetores gástricos na pediatria, alguns relatam esse uso na UTI Neonatal, onde há 

pacientes em condições clínicas extremas. No presente estudo, a frequência de 

prescrição de protetores gástricos foi alta comparada com a de outros medicamentos 

do mesmo grupo anatômico principal, tendo uma média de, aproximadamente, 0,62 

medicamento por prescrição. Como apenas um quarto das prescrições analisadas foi 

proveniente do CETIP, única área de internação com tratamento intensivo, pode-se 

afirmar que o uso de ranitidina e omeprazol não ficou restrito a pacientes críticos.  

Considerando os riscos de reações adversas e as complicações provenientes 

do uso de IBP e ARH2, a profilaxia contra úlcera por estresse deverá ser revisada 

para que englobe apenas os pacientes com condições de risco para tal. Esse estudo 

não analisa os medicamentos por enfermaria, sendo essa especificidade necessária 

para maiores discussões sobre o assunto. 

O grupo B, da classificação ATC, abrange os medicamentos utilizados para 

modular e regularizar o sangue e órgãos hematopoiéticos. Os mais prescritos desse 

grupo foram as soluções eletrolíticas que contém sódio e potássio (tabela 5). 
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Tabela 5: Frequência de medicamentos prescritos pertencentes ao B – Sangue e órgãos 

hematopoiéticos – da Classificação Anatomical Therapeutic Chemical relativos ao Serviço de 

Pediatria do Hospital Federal dos Servidores do Estado no período de fevereiro a julho de 

2016. 

Grupo B - Grupo anatômico principal 

Subgrupo Terapêutico Subgrupo químico 
Subgrupo 
químico 

Medicamento Frequência DDD 

B03 Preparações 
antianêmicas 

Preparações orais de 
ferro bivalente 

B03AA07 Sulfato ferroso 58 1,2 

Ácido fólico e derivados B03BB01 Acido fólico 67 42,8 

Outras preparações 
antianêmicas 

B03XA01 
Eritropoetina 
4000UI 

25 28,2 

B05 Substituintes 
sanguíneos e 
soluções para 
perfusões 

Soluções eletrolíticas 

B05XA01 
Cloreto de 
potássio 10% 

148 * 

B05XA03 
Cloreto de sódio 
20% 

167 * 

*Medicamentos sem DDD estabelecida pela OMS 

 

A distribuição de água no corpo depende do princípio da isoosmolalidade, no 

qual a osmolalidade (número de partículas osmoticamente ativas de soluto por kg de 

água) é aproximadamente a mesma nos fluidos corpóreos – 290 mOsm/kg/H2O -, 

embora a concentração de eletrólitos seja distinta nos vários compartimentos 

(CARVALHO, 2003). 

Por causa da maior concentração de proteína, o plasma possui osmolalidade 

levemente maior que a osmolalidade intracelular e intersticial, determinando a escolha 

do fluido de ressuscitação em casos específicos. Sendo assim, a tonicidade de uma 

solução refere-se à osmolalidade relativa ao plasma. O soro fisiológico a 0,9 % e o 

Ringer lactato são soluções isotônicas e isoosmolar que, ao serem utilizadas, não 

alteram a osmolalidade extracelular e nem alteram o volume intracelular (CARVALHO, 

2003). 

Com a utilização de soluções salinas hipertônicas, existe uma expansão do 

espaço extracelular e ocorre uma hiperosmolalidade temporária deste compartimento 

relativa ao espaço intracelular. Dessa forma, ocorre uma saída de água do espaço 

intracelular para o espaço extracelular, aumentando a osmolalidade intracelular, 

caracterizando uma terapêutica baseada na mobilização instantânea do fluido 

endógeno para o compartimento intravascular através de um gradiente endógeno. 

Essa terapêutica tem como objetivo o rápido aumento do volume plasmático e a 
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normalização do volume das células endoteliais e do diâmetro luminal, retificando os 

pequenos vasos, com aumento do fluxo sanguíneo da microcirculação como 

consequência; reparando um choque hipovolêmico ou em casos de isquemia 

(CARVALHO, 2003). 

 O uso de soluções hipertônicas de cloreto de sódio e potássio é indicado para 

distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico, como hipopotassemia, hipocalemia e 

distúrbios ácido-base. O cloreto de sódio hipertônico também é utilizado no choque 

hipovolêmico. Na pediatria, soluções eletrolíticas são utilizadas em casos de 

hipovolemia, cetoacidose diabética, diurese osmótica, ressuscitação primária em 

trauma e choque etc. Crianças são mais susceptíveis a diurese osmótica (causada 

por vômitos e diarreias) do que adultos, ocasionando desequilíbrio eletrolítico 

(GARCIA & PIVA, 2003). 

Crianças possuem algumas particularidades que as tornam ainda mais 

hidrolábeis quando comparadas ao adulto, favorecendo uma rápida desidratação. São 

elas: maior quantidade de água no organismo; percentual da distribuição de líquido 

no compartimento extracelular, disponível para perda, e; maior superfície corporal em 

relação ao peso (PRATA et al, 2010).  

Durante a coleta de dados, foi observado que na maioria das prescrições que 

continham soluções hipertônicas, o uso estava relacionado à infusão continua com 

etapas de soluções hipertônicas diluídas com eletrólitos variando entre potássio, sódio 

e magnésio, principalmente. Nesse caso, fica caracterizando a reposição hídrica ou a 

manutenção da homovolemia em choque hipovolêmico ou cardiogênico, com 

utilização de soluções hipertônicas de sódio e potássio como observado na tabela 5. 

Como não foi contabilizado nem relacionado o medicamento prescrito com a 

clínica proveniente, não há como afirmar que esse uso foi feito em paciente crítico – 

no CETIP. No entanto, estima-se que a gravidade do quadro clinico relacionada ao 

choque hipovolêmico, o uso destes medicamentos foi realizado em unidade de 

tratamento intensivo.   

O ácido fólico (vitamina B9) é um componente das Vitaminas do Complexo B 

essencial na síntese de ácidos nucleicos e, consequentemente, na replicação celular. 

Sua carência influencia diretamente todos os tecidos e, principalmente, nos tecidos e 

células com alta taxa de renovação celular, como elementos figurados do sangue, 

epitélio intestinal e mucosas em geral. A deficiência de folato é uma das comuns, 

sendo causada por ingesta inadequada, absorção deficiente, metabolismo anormal ou 
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necessidades acrescidas. Pode ser agravada até chegar a uma anemia 

megaloblástica. Dentre os fatores de risco para a deficiência de vitamina B9, 

encontram-se doença inflamatória intestinal, câncer, queimaduras, anemia hemolítica 

crônica, doenças hepática, uso de medicamentos anticonvulsivantes e medicamentos 

para tuberculose (McLAREN, 1999; TÂMEGA & COSTA, 2007; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2007). 

Crianças estão em constante desenvolvimento, pelas etapas normais de 

crescimento. Sendo assim, estão como fator de risco para deficiência de ácido fólico. 

Na internação pediátrica é necessário um cuidado com aqueles que estão em 

deficiência nutritiva, como: pacientes com sonda nasoenteral, dieta limitada ou 

diagnosticados com subnutrição. Nesses casos, a suplementação com ácido fólico se 

torna essencial como tratamento ou prevenção do agravamento da deficiência de 

ácido fólico. Além disso, considerando os fatores de risco anteriormente citados, 

crianças diagnosticadas com essas comorbidades necessitam de suplementação 

desta vitamina.  

Considerando os resultados apresentados na Tabela 5, o ácido fólico esteve 

presente em, aproximadamente, 13 % das prescrições analisadas. Como o objetivo 

não foi avaliar o uso de medicamentos por paciente internado, não há como relacionar 

esse dado com a quantidade de pacientes internados. No entanto, considerando a 

importância do ácido fólico para a renovação celular e o quadro clínico, muitas vezes 

incapacitante, do paciente internado, a pesquisa do quadro nutricional se revela como 

um fator crucial para o entendimento das verdadeiras necessidades nutricionais dos 

pacientes pediátricos internados. 

 Dos medicamentos para o sistema cardiovascular, a maior frequência de 

prescrição foi para o captopril (inibidor da enzima conversora de angiotensina), para 

os diuréticos furosemida – diurético de alça – e espironolactona – antagonista de 

receptor de aldosterona e, finalmente, para a hidralazina - vasodilatador periférico. 

Todos são utilizados para tratamento de hipertensão e insuficiência cardíaca (tabela 

6). 

 A hipertensão arterial detectada em crianças pode ser secundária, associada 

às doenças renais, ou representar o início precoce da hipertensão arterial essencial 

observada em adultos. A frequência da hipertensão nessa faixa etária varia de 1 a 

4%. As principais causas de hipertensão arterial na faixa etária contemplada nesse 



40 

 

estudo são doença do parênquima renal, doença renovascular, coarctação da aorta, 

hipertensão essencial e causas endócrinas (SALGADO & CARVALHAES, 2003). 

 

Tabela 6: Frequência de medicamentos prescritos pertencentes ao C – Sistema 

Cardiovascular – da Classificação Anatomical Therapeutic Chemical relativos ao Serviço de 

Pediatria do Hospital Federal dos Servidores do Estado no período de fevereiro a julho de 

2016.  

Grupo C - Grupo anatômico principal 

Subgrupo Terapêutico Subgrupo químico 
Subgrupo 
químico 

Medicamento Frequência DDD 

C02 Anti-hipertensivos 
Derivados da 
Hidrazinoftalazina 

C02DB02 Hidralazina 43 8,5 

C03 Diuréticos 

Sulfonamidas C03CA01 Furosemida 44 1,85 

Antagonistas da 
Aldosterona 

C03DA01 Espironolactona 41 0,65 

C08 Bloqueadores dos canais de 
cálcio 

Derivados da 
Dihidropiridina 

C08CA01 Anlodipino 40 2,97 

C09 Medicamentos que atuam no 
sistema renina-angiotensina 

Inibidores da ECA C09AA01 Captopril 85 5,96 

 

 Em pediatria, a insuficiência cardíaca pode ser por sobrecarga de volume ou 

nas obstruções ao fluxo. Sendo apenas 5 % dos casos relacionados a disfunções 

miocárdicas. Dentre as principais etiologias da IC na infância, destacam-se as 

cardiopatias congênitas, doença reumática, arritmias, miocardite e a cardiomiopatia 

dilatada idiopática. Com o avanço tecnológico em termos de tratamento, muitas 

crianças com IC têm alcançado a idade adulta (CARVALHO, 2011). 

 Em estudo de Novaes & Gomes (2006), ao acompanhar 56 pacientes 

internados na pediatria, 13 % tinham prescrições para captopril. Já em estudo de 

Meiners & Bergsten-Mendes (2001), com amostra de 332 pacientes pediátricos 

internados, 10% tinham prescrição para furosemida. No presente estudo, 16,8 % das 

prescrições analisadas continham captopril, enquanto 8,7 % continham prescrição 

para furosemida e 8,1 % para espironolactona, estando de acordo com os valores 

encontrados nos estudos anteriores. Mesmo com alguns estudos sobre o assunto 

encontrados, há uma carência de estudos de utilização em pediatria a nível nacional, 

refletindo uma necessidade de conhecimento dos medicamentos utilizados por 

crianças hospitalizadas.  
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Tabela 7: Frequência de medicamentos prescritos pertencentes ao J – Anti-infecciosos para 

uso sistêmico – da Classificação Anatomical Therapeutic Chemical relativos ao Serviço de 

Pediatria do Hospital Federal dos Servidores do Estado no período de fevereiro a julho de 

2016.  

Grupo J - Grupo anatômico principal 

Subgrupo 
Terapêutico 

Subgrupo químico 
Subgrupo 
químico 

Medicamento Frequência DDD 

J01 
Antibacterianos 
para uso 
sistêmico 

Quarta geração de cefalosporinas J01DE01 Cefepime 69 5,5 

Carbapenêmicos J01DH02 Meropenem  38 1,7 

Combinações de sulfonamida com 
trimetropina 

J01EE01 
Sulfametoxazol 
+ Trimetropina 

47 * 

Outros Aminoglicosídeos J01GB06 Amicacina 38 1,2 

Antibacterianos glicopeptídios J01XA01 Vancomicina 55 1,57 

*Medicamentos sem DDD estabelecida pela OMS 

 

 Considerando o número total de medicamentos prescritos do grupo J (529), 

obtêm-se a média de 1,05 antibióticos por prescrição. Esse valor é um pouco abaixo 

do encontrado em estudos com a população pediátrica em unidades básicas de saúde 

que descreveram médias entre 1,5 e 2,6, sendo em dois estudos a população em 

estudo pacientes internados em unidade intensiva(FEGADOLLI et al., 1999; 

COLOMBO et al., 2004; SANTOS & NITRINI, 2004). 

 Em estudo de Dantas et al (2014), observou-se que os antibióticos de uso 

restrito mais prescritos foram as cefalosporinas, seguida por carbapenêmicos e 

quinolonas. No presente estudo, este resultado é observado parcialmente, tendo uma 

cefalosporina de quarta geração com prescrição mais proeminente (13,6 %), seguida 

por vancomicina – presente em 11 % das prescrições analisadas. 

 O cefepime é um antibiótico de amplo espectro, sendo indicado para tratamento 

de pneumonias, infecções graves de trato urinário, meningites por bacilos gram 

negativos, infecções estafilocócica-oxacilina sensíveis e no tratamento empírico do 

neutropênico febril, inclusive em pacientes pediátricos (CARDENAS  et al, 2001; 

SELIGMAN, 2004).  
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 Vale a pena ressaltar que a prescrição de antibióticos, assim como de outros 

medicamentos, em unidades públicas de saúde fica condicionada a disponibilidade do 

mesmo. 

 

Tabela 8: Frequência de medicamentos prescritos pertencentes ao N – Sistema Nervoso – da 

Classificação Anatomical Therapeutic Chemical relativos ao Serviço de Pediatria do Hospital 

Federal dos Servidores do Estado no período de fevereiro a julho de 2016.  

Grupo N - Grupo anatômico principal 

Subgrupo 
Terapêutico 

Subgrupo químico 
Subgrupo 
químico 

Medicamento Frequência DDD 

N03 
Antiepiléticos 

Derivados Carboxamide N03AF01 Carbamazepina 29 0,48 

Derivados do ácido Graxo N03AG01 Ácido valpróico  39 1,45 

Outros Antiepiléticos N03AX11 Topiramato  30 0,94 

N05 
Psicolépticos 

Derivados 
Benzodiazepínicos 

N05BA09 Clobazam 48 2,68 

Derivados do Difenilmetano N05BB01 Hidroxizina 25mg 39 0,84 

 

 No contexto dos medicamentos controlados, regidos pela RDC 344/98 da 

ANVISA, e das Boas Práticas de Manipulação, regidas pela RDC 67/07, o setor de 

farmacotécnica do HFSE não realiza a manipulação de medicamentos controlados por 

não apresentar estrutura física para atender essa demanda. Sendo assim, o 

observado para medicamentos em FF sólida – comprimidos, basicamente – foi a 

orientação médica em prescrição, direcionada ao serviço de enfermagem, para a 

dissolução em água destilada do mesmo e, então, administração via oral. Dessa 

forma, vale salientar as implicações de tal procedimento, principalmente em pacientes 

que possuem sonda nasogástrica, podendo comprometer a integridade da mesma por 

adesão ao material e, por conseguinte, a eficácia do tratamento. 

 

5.3 FORMAS FARMACÊUTICAS PRESCRITAS DURANTE O PERÍODO 

 Para questões de discussão, as formulações farmacêuticas foram abarcadas 

em seis grupos principais: sólidos orais, líquidos orais, intravenosos injetáveis, 

soluções oftálmicas, cremes dermatológicos e preparações nasais. 
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Figura 5 – Quantidade de formas farmacêuticas disponíveis na unidade hospitalar e prescritas 

pelo Serviço de Pediatria e sua respectiva frequência de prescrição nas prescrições 

analisadas referentes ao período de fevereiro à julho de 2016. 

 

  De acordo com a figura 3, percebe-se que, das formas farmacêuticas 

disponíveis na unidade hospitalar, a maioria prescrita no período foi de FF 

intravenosas injetáveis e sólidos orais. No entanto, é importante frisar a maior relação 

de frequência versus formas farmacêuticas prescritas e disponíveis para líquidos orais 

e inalatórios o que reflete a importância de formulações desse tipo para esta 
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população específica, principalmente em situações de dificuldade de deglutição e 

afecções de vias aéreas. 

 Vale ressaltar que os medicamentos manipulados na farmacotécnica via 

transformação farmacêutica são, em sua maioria, comprimidos orais. 

 

5.4 MEDICAMENTOS MANIPULADOS PELO SETOR DE FARMACOTÉCNICA 

HOSPITALAR 

O setor de farmacotécnica hospitalar do Serviço de Farmácia do HFSE realiza 

fracionamento de medicamentos (comprimidos, cápsulas e ampolas), assim como 

transformação de formas farmacêuticas e individualização de líquidos em dose 

unitária. O setor trabalha com a individualização de, aproximadamente, 49 

medicamentos líquidos, distribuindo em seringas de acordo com a dose prescrita 

(figura 4). Desses, 22 são industrializados, 21 são produto de transformação 

farmacêutica realizada pelo setor e 6 são provenientes de farmácia de manipulação 

externa. A maioria dos medicamentos líquidos que sofrem “unitarização” é direcionada 

ao Serviço de Pediatria, incluindo a neonatologia.  

Sendo assim, como apenas 44,9 % desses medicamentos possuem 

apresentação oral pediátrica industrializada, esse dado corrobora a questão levantada 

por Shirkey (1999) & Shah (2007) dos “órfãos terapêuticos” ao abordar a falta de 

opções de tratamento para pacientes pediátricos. Pela falta de apresentações 

“prontas pra uso”, a farmacotécnica lança mão de transformar formas farmacêuticas 

– FF– sólidas (comprimidos e cápsulas) e líquidos injetáveis em FF líquidas orais que 

possam ser aspiradas e avolumadas em seringas. 

Dos 174 fármacos prescritos para pacientes pediátricos, durante o período de 

estudo, cerca de 37 tiveram parte deles manipulada pelo setor de Farmacotécnica, 

sendo a maioria do grupo A (8), grupo C (9) e do grupo J (7) da classificação ATC 

(figura 4). Considera-se “parte deles”, pois os medicamentos que sofrem 

transformação de forma farmacêutica são retirados do próprio estoque de 

medicamentos disponíveis na dispensação interna. Como exemplo, pode-se citar o 

caso do comprimido de captopril que é utilizado para formular suspensão manipulada 

de forma a atender pacientes com dificuldade de deglutição. Sendo assim, das 85 

vezes que o captopril foi prescrito durante o período, 68 foi para medicamento 

manipulado pelo setor de farmacotécnica. 
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Figura 6 – Exemplo de medicamentos fracionados em Dose Unitária pelo setor de 

Farmacotécnica do Serviço de Farmácia do Hospital Federal dos Servidores do Estado em 

2016. 

 

Em relação à frequência de prescrição no período estudado, os medicamentos 

mais prescritos pertencem aos grupos anatômicos: A – Sistema Digestório e 

Metabolismo (26,7 %) e C – Sistema Cardiovascular (32 %), como exposto na figura 

5. 
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Figura 7 – Distribuição de medicamentos manipulados pelo setor de farmacotécnica de acordo 

com a classificação Anatomical Therapeutic Chemical a partir de demanda de prescrições 

durante o período de fevereiro a julho de 2016. *O medicamento citrato de sódio não está 

incluído, pois não tem classificação ATC. 

 

 

Figura 8 – Frequência de prescrição por grupo anatômico de medicamentos manipulados pelo 

setor de Farmacotécnica do Hospital Federal dos Servidores do Estado durante o período de 

fevereiro a julho de 2016. 

  

 Os medicamentos de uso oral para afecções cardiovasculares, geralmente, não 

possuem autorização para uso e, por conseguinte, não possuem formulações 

pediátricas. Esse assunto será melhor abordado em tópico posterior. Os 

medicamentos do Grupo A são, geralmente, protetores gástricos, suplementos 

nutricionais e laxantes, que serão detalhados abaixo. 

 O uso de protetores gástricos em pacientes pediátricos internados já foi 

discutido anteriormente. No entanto, vale ressaltar a alta frequência de prescrição do 

medicamento ranitidina. Tal medicamento possui formulação oral industrializada e, 

portanto, de fácil acesso. Diferentemente, o medicamento omeprazol precisa sofrer 

transformação farmacêutica para ser utilizado via farmacotécnica. 

 

Tabela 9: Frequência de medicamentos pertencentes ao Grupo A da Classificação Anatomical 

Therapeutic Chemical que foram prescritos pelo Serviço de Pediatria e manipulados pelo setor 

de Farmacotécnica do Hospital Federal dos Servidores do Estado no período de fevereiro a 

julho de 2016. 
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Grupo A – Grupo Anatômico Principal 

Subgrupo Terapêutico 
Subgrupo 
químico 

Subgrupo 
químico 

Medicamento Frequência DDD 

A02 - Medicamentos 
relacionados a transtorno 
de acidez 

Antagonista de 
Receptor H2 

A02BA02 Ranitidina  111 1,95 

Inibidores da 
Bomba de próton 

A02BC01 Omeprazol  9 0,34 

A03 - Medicamentos para 
desordens funcionais 
gastrintestinais 

Propulsivos A03FA03 Domperidona  5 0,13 

A06 - Medicamentos para 
constipação 

Laxantes 
osmoticamente 
ativos 

A06AD11 Lactulose 27 1,66 

A12 - Suplementos 
Minerais 

Cálcio A12AA04 
Carbonato de 
cálcio  

7 0,25 

Potássio A12BA01 
Cloreto de 
potássio  

4 0,12 

      

Zinco A12CB01 
Sulfato de 
zinco  

3 0,29 

      

 

Aminoácidos e 
derivados 

A16AA01 L-carnitina  13 0,7 

 

 Dos oito medicamentos manipulados prescritos do grupo A, quatro são 

industrializados (ranitidina, domperidona, lactulose e cloreto de potássio) e quatro são 

manipulados – três provenientes de farmácia de manipulação externa (L-carnitina, 

carbonato de cálcio e sulfato de zinco) e um manipulado no setor (omeprazol). A 

aquisição de medicamentos manipulados em farmácia externa e privada ratifica a 

necessidade de adequação de medicamentos de FF sólida para FF pediátricas, no 

caso, solução/suspensão oral (tabela 9). 

 Vale ressaltar que a DDD é a dose estimada do medicamento para a 

manutenção de um dia de tratamento em um humano adulto e que uma DDD 

exclusicamente pediátrica fica inviabilizada devido a problemas relacionados a 

pesquisa de utilização de medicamentos pediátricos. Sendo assim, para fins de 

estudos de utilização, admite-se o mesmo cálculo para DDD em adultos e crianças. É 

importante afirmar que investimentos e iniciativas concorrem no sentido de promover 

uma DDD mais fidedigna para a população pueril e juvenil (WHO, 2014). Assim, tal 

fato explica os baixos valores de DDD calculada para os medicamentos manipulados 

em tratamentos pediátricos observados nesse estudo. 
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Tabela 10: Frequência de medicamentos pertencentes ao Grupo C da Classificação 

Anatomical Therapeutic Chemical que foram prescritos pelo Serviço de Pediatria e 

manipulados pelo setor de Farmacotécnica do Hospital Federal dos Servidores do Estado no 

período de fevereiro a julho de 2016.  

Grupo C – Grupo Anatômico Principal 

Subgrupo Terapêutico Subgrupo químico 
Subgrupo 
químico 

Medicamento Frequência DDD 

C01 Terapia Cardíaca Glicosídeos digitálicos C01AA05 Digoxina  3 0,08 

C02 Anti-hipertensivos 
Derivados da 
hidrazinoftalazina 

C02DB02 Hidralazina 22 0,48 

C03 Diuréticos 

Tiazídicos C03AA03 Hidroclorotiazida  6 0,39 

Sulfonamidas C03CA01 Furosemida  25 0,98 

Antagonistas da 
Aldosterona 

C03DA01 Espironolactona  35 0,63 

C07 Agentes Beta-
bloqueadores 

Beta-bloqueadores não 
seletivos 

C07AA05 Propranolol 5 0,04 

Bloqueadores alfa e beta C07AG02 Carvedilol  14 0,03 

C08 Bloqueadores do 
canal de cálcio 

Derivados de 
diidropiridina 

C08CA01 Anlodipino  37 2,65 

C09 Atuantes no 
Sistema Renina-
Angiotensina 

Inibidores da Enzima 
Conversora de 
Angiotensina I 

C09AA01 Captopril  68 4,36 

 

Depois do medicamento industrializado Ranitidina solução oral, o medicamento 

com maior frequência de prescrição foi o captopril que, por questões de eficácia 

comprovada, não possui formulação pediátrica. Sendo assim, o setor de 

farmacoténica realiza transformação de FF a partir de comprimidos orais disponíveis. 

A falta de formulações orais pediátricas é repetida na maioria dos medicamentos do 

Grupo C e, por isso, utilizam-se adequações farmacotécnicas para suprir a demanda 

terapêutica.  

É importante frisar a relação da carência de estudos clínicos com pacientes 

pediátricos e a insuficiência de formas farmacêuticas que atendam essa faixa etária 

com a necessidade de adequações farmacotécnicas para atender as exigências 

clínicas imputadas na rotina hospitalar. Além disso, a escassez de pesquisa clínica 

abre espaço para o uso off-label dos medicamentos.  
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5.5 MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS PRESCRITOS 

 A padronização de medicamentos dentro de uma unidade hospitalar tem como 

finalidade a seleção de medicamentos que contemplem determinada população de 

modo a considerar as características e peculiaridades da mesma. Tal prática visa a 

racionalização do uso e quantidade de medicamentos por facilitar os processos 

posteriores de aquisição, armazenamento, distribuição e gerenciamento de estoque. 

 Por ser unidade terciária de atendimento e hospital geral com diversas 

especialidades, o HFSE possui em torno de 560 medicamentos padronizados. A 

maioria é distribuída pela dispensação interna, enquanto alguns são dispensados pela 

farmácia ambulatorial e pelo setor de quimioterapia. 

 No entanto, como em qualquer outra unidade hospitalar, existem casos de 

tratamentos específicos e, ocasionalmente, não padronizados. De acordo com as 

prescrições analisadas durante o período de coleta de dados, foram utilizados 57 

medicamentos não padronizados o que corresponde a 52 princípios ativos (PA) 

diferentes.  

 Dos medicamentos não padronizados prescritos, nove estão listados na 

RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF – do SUS que, por meio de 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, garante a integralidade do cuidado. São 

eles: mesalazina, colecalciferol, fludrocortisona, ciclosporina, lamotrigina, formoterol + 

budesonida, beclometasona, budesonida e alfadornase. Vale ressaltar que, como esta 

pesquisa não contempla diagnósticos por não acessar prontuário, não há como 

afirmar que esses medicamentos prescritos e não padronizados são provenientes do 

CEAF. No entanto, a disponibilidade destes no SUS vai ao encontro do princípio da 

integralidade do SUS, estando acessível às enfermidades atendidas. 

 Quanto à classificação ATC, cinco PA não foram categorizados: 

alfacetoglutarato de arginina (comprimido), bicarbonato de sódio (pó), citrato de sódio 

(comprimido), l-citrulina (comprimido) e Simfort® (probiótico). Dos classificados, 14 

pertencem ao Grupo A, um ao Grupo B, quatro ao Grupo C, três ao Grupo D, três ao 

Grupo G, dois ao Grupo H, um ao Grupo J, um ao Grupo L, dois ao Grupo M, cinco 

ao Grupo N, um ao Grupo P e dez ao Grupo R. 

 Dos princípios ativos pertencentes ao Grupo A, a maioria é de polivitamínicos 

e suplementos minerais com destaque ao colecalciferol (frequência = 32), tocoferol 

(frequência = 11) e zinco quelado (frequência = 10), medicamentos estes comuns em 
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casos de subnutrição. Em relação ao Grupo R, os PA bleclometasona, alfadornase 

foram os mais prescritos, com frequência de 70 e 27, respectivamente. Vale ressaltar 

que esses dois PA estão inclusos na RENAME e que, em casos específicos, são 

fornecidos gratuitamente a esses pacientes. 

 No contexto de medicamentos não-padronizados (MNP), é importante salientar 

que o Serviço de Farmácia não atua como gerenciador, ficando este cargo disponível 

para os profissionais de enfermagem e familiares do paciente. Como o MNP está 

presente na prescrição enviada ao Serviço de Farmácia com toda sua especificação, 

há a possibilidade de realizar análises de cunho terapêutico no momento da 

dispensação.  

 

5.6 MEDICAMENTOS EM USO OFF-LABEL 

 Dos 174 fármacos prescritos durante o período, 20 estão caracterizados como 

uso off-label por não apresentarem, em bula, indicação para uso pediátrico e 26 

possuem indicação para uso pediátrico com restrição quanto a idade.  

 

Tabela 11: Medicamentos em uso off-label que foram expoentes em prescrições do Serviço 

de Pediatria recebidas durante o período de fevereiro a julho de 2016. 

Medicamento Frequência Justificativa em bula 

Anlodipino 40 

Eficácia e segurança não foram 
estabelecidas. 

Calcitriol  40 

Captopril  85 

Eritropoetina  25 

Losartana  26 

 

  Na maioria das bulas de medicamentos em uso off-label, o fabricante sinaliza 

que a eficácia e a segurança do medicamento não foram estabelecidas em crianças 

(tabela 11). No caso do medicamento eritropoietina, uma das bulas analisadas sinaliza 

a existência de vários estudos em crianças demonstrando a eficácia e segurança do 

produto para casos de anemia, mas contraindica o uso pediátrico por não haver 

estudos de uso em longo prazo.  

 Considerando a classificação ATC, a maioria dos medicamentos de uso sem 

indicação em bula pertence ao grupo C – Sistema Cardiovascular, com ênfase nos 

beta-bloqueadores (atenolol e carvedilol), bloqueadores do canal de cálcio 
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(anlodipino) e atuantes no sistema renina-angiotensina (captopril e losartana – 

antagonista de angiotensina II). Loureiro e colaboradores (2013), em estudo sobre o 

uso de medicamentos não licenciados para pediatria, observou a maior incidência de 

prescrição de captopril em um hospital público. Esse dado é ratificado no presente 

estudo pela maior frequência de prescrição do captopril (85), um inibidor de enzima 

conversora de angiotensina.  

  A classe de pacientes pediátricos está a mercê de utilização de medicamentos 

que não foram estudados para esse grupo específico. Muitas vezes, o profissional 

prescritor lança mão de experiência pessoal e empirismo quando há necessidade de 

um tratamento específico com medicamentos testados apenas em adultos. Essa 

prática mostra-se, na maioria das vezes, vantajosa e benéfica ao paciente resultando 

em melhora clínica. No entanto, a falta de estudos com metodologias diferentes para 

avaliar o uso em longo prazo e mensurar a posologia necessária para atingir a melhor 

performance do fármaco nessa população específica coíbe tratamentos mais eficazes 

e pode levar a efeitos adversos não conhecidos até o momento.  
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6 CONCLUSÃO 

O entendimento do uso de medicamentos pediátricos é complexo e específico 

de cada unidade por depender da população que se atende. No entanto, é notório a 

escassez de medicamentos específicos para essa classe e a necessidade de estudos 

clínicos que garantam a eficácia do tratamento. 

Considerando a necessidade de adequações de medicamentos realizadas pelo 

setor de farmacotécnica, pode-se afirmar que a carência de formas farmacêuticas 

pediátricas é persistente no Brasil, configurando uma problemática a ser contornada 

com a implementação de setor específico. Sendo assim, uma unidade hospitalar que 

conta com setor de farmacotécnica que realiza transformação farmacêutica, 

unitarização de dose em medicamentos líquidos e que solicita medicamentos 

magistrais manipulados em farmácia privada externa é essencial para atender as 

necessidades do Serviço de Pediatria e o tratamento terapêutico desses pacientes.  

Considerando a falta de formulações pediátricas, a presença de um setor de 

farmacotécnica estruturado e atuante num hospital que atenda o público infantil é de 

primordial importância para efetividade do cuidado ao paciente, assim como a 

colaboração de farmácias magistrais privadas quando da necessidade de 

manipulação de princípio ativo.  

Ao avaliar a presença de medicamentos fornecidos pelo Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica, mostra-se a importância da integralidade 

de cuidado objetivado pelo SUS e da integração entre unidades de saúde o que 

equivale dizer que essa rede é eficaz. 

Em relação aos medicamentos de uso off-label, nesse estudo verifica-se que, 

aproximadamente, 9 % dos medicamentos prescritos no período estão caracterizados 

como off-label. Dessa forma, a alcunha “órfãos terapêuticos” ainda é atual por definir 

com maestria a população a que é referida. Nesse aspecto, ainda há a necessidade 

da promoção de pesquisas clínicas com enfoque na população pediátrica. 

Convém salientar a dificuldade de acesso completo a documentação de 

pacientes internados na unidade de saúde utilizada como cenário de estudo pela falta 

de sistema de informatização das informações inerentes ao histórico e prontuário do 

paciente. 
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